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Shalom!

Our Torah reading, entitled "Mishpatim" begins:

Shemot/Exodus 21:1 "Now these are the judgments
(mishpatim) which you shall set before them:

Mishpatim, generally translated as "judgments,"
"justice" or "ordinances" is found over 400 times
in the Hebrew Scriptures. Its verbal root, "to
judge" is found over 200 times. "Justice" is an
attribute of Elohim and all true "justice" finds its
source in Him.

Psalm 37:28 For יהוה loves justice (mishpat), And
does not forsake His saints; They are preserved
forever, But the descendants of the wicked shall be
cut off.
Isaiah 61:8 "For I, יהוה, love justice (mishpat)
Jeremiah 9:24 But let him who glories glory in this,
That he understands and knows Me, That I am יהוה, 
exercising lovingkindness, judgment (mishpat), and
righteousness in the earth. For in these I delight,"
says יהוה. 
Psalm 89:14 Righteousness and justice (mishpat) are
the foundation of Your throne; Mercy and truth go
before Your face.
Psalm 19:9 ...The judgments (mishpatim) of יהוה are 
true and righteous altogether. 10 More to be desired
are they than gold, Yea, than much fine gold;
Sweeter also than honey and the honeycomb.

"Justice" should also be an attribute
of man:

Psalm 106:3 Blessed are those who keep justice (mish-
pat), And he who does righteousness at all times!
Isaiah 56:1 Thus says יהוה: "Keep justice 
(mishpat), and do righteousness, For My salvation
is about to come, And My righteousness to be
revealed.
Luke 11:42 "But woe to you Pharisees! For you tithe
mint and rue and all manner of herbs, and pass by
justice and the love of Elohim. These you ought to
have done, without leaving the others undone.
Psalm 37:30 The mouth of the righteous speaks
wisdom, And his tongue talks of justice (mishpat).
Proverbs 12:5 The thoughts of the righteous are
justice (mishpat), But the counsels of the wicked are
deceitful.

In fact, יהוה "requires justice" of us: 

Micah 6:8 "He has told you, O man, what is good,
And what יהוה requires of you: Only to do justice

Shalom!

Onze Thoralezing, getiteld "Mishpatim", begint met:

Shemot/Exodus 21:1 "Dit zijn de oordelen (mishpatim) die
u hun zult voorleggen:

Mishpatim, meestal als "oordelen", "gerechtigheid" of
"verordeningen" vertaald, komt meer dan 400 keer voor in
de Hebreeuwse Geschriften. De verbale wortel "oordelen"
komt meer dan 200 keer voor. "Gerechtigheid" is een
attribuut van Elohim en alle ware "gerechtigheid" vindt zijn
oorsprong in Hem.

Psalm 37:28 Want de HEERE houdt van rechtvaardigheid
(mishpat) en verlaat zijn heiligen niet; zij worden voor altijd
bewaard, maar de afstammelingen van de goddelozen
worden afgesneden.
Jesaja 61:8 "Want ik, de HEERE, heb gerechtigheid
(mishpat) lief
Jeremia 9:24 Maar laat hem die de heerlijkheden hierin
roemt, dat hij Mij begrijpt en kent, dat ik de Eeuwige ben,
liefdevolheid, oordeel (mishpat) en gerechtigheid doende op
aarde. Want hierin heb ik lust, "zegt de HEERE.
Psalm 89:14 Gerechtigheid en gericht (mishpat) zijn de
fundamenten van Uw troon; Barmhartigheid en waarheid
gaan voor Uw aangezicht.
Psalm 19: 9 ... De oordelen (mishpatim) van de HEERE zijn
oprecht en rechtvaardig. 10 Zij zijn nog meer te wensen
dan goud, ja, dan veel fijn goud; Zoeter ook dan honing en
de honingraat.

"Gerechtigheid" zou ook een attribuut van de mens moeten
zijn:

Psalm 106:3 Gezegend zijn zij die gerechtigheid bewaren
(mishpat), en hij die te allen tijde gerechtigheid doet!
Jesaja 56:1 Zo zegt de HEERE: "Bewaar gerechtigheid
(mishpat) en doe gerechtigheid, want Mijn redding staat
op het punt te komen, En Mijn gerechtigheid te worden
onthuld.
Lukas 11:42 Maar wee u, Farizeeën, want gij vertient munt,
en ruit, en alle soorten kruid, en gaat voorbij aan het
oordeel en de liefde van Elohim, deze hadt gij gedaan
moeten hebben, zonder de anderen ongedaan te laten.
Psalm 37:30 De mond van de rechtvaardige spreekt
wijsheid, en zijn tong spreekt over gerechtigheid (mishpat).
Spreuken 12:5 De gedachten van de rechtvaardigen zijn
rechtvaardigheid (mishpat), maar de raadgevingen van de
goddelozen zijn bedrieglijk.

Feitelijk eist de HEERE "gerechtigheid" van ons:

Micha 6:8 "Hij heeft u gezegd, Oh mens, wat goed is, en
wat de Eeuwige van u eist: alleen om recht te doen
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(mishpat) And to love goodness, And to walk
modestly with your Elohim

In Ezekiel, we read of יהוה's plan for the regathering 
of His people. We are very familiar with how He will
give His people "one heart" and "a new spirit," and a
"heart of flesh," but it is also written that all of this is
for His intention that "they may walk in His statutes
and keep My judgments (mishpatim)":

Ezekiel 11:17 "Therefore say, 'Thus says Adonai יהוה: "I 
will gather you from the peoples, assemble you from the
countries where you have been scattered, and I will give
you the land of Israel." ' 18 "And they will go there, and
they will take away all its detestable things and all its
abominations from there. 19 "Then I will give them one
heart, and I will put a new spirit within them, and take
the stony heart out of their flesh, and give them a heart
of flesh, 20 "that they may walk in My statutes and keep
My judgments (mishpatim) and do them; and they shall
be My people, and I will be their Elohim.

So, as we keep the importance to Elohim of
mishpatim/judgments in mind, consider that the
Torah parasha this week includes rules of
mishpatim/justice dealing with a wide variety of issues
- how one should treat slaves, strangers, widows and
orphans; punishments for killing or physically hurting
other people; the responsibilities incurred by the
owner of an animal that has been injured or killed
another person or animal; how to treat people fairly;
as well as rules and penalties about theft and lending
money. We'll take a further look at just one of these
commandments:

Shemot/Exodus 23:20 " Behold, I send an Angel before
you to keep you in the way and to bring you into the
place which I have prepared. 21 "Beware of Him and
obey His voice; do not provoke Him, for He will not
pardon your transgressions; for My name is in Him.

Before we take a look at the above commandment,
let's consider who is this "Angel?" The Hebrew word
is "malach" (מלאך).  Malach is always translated as 
either "angel" or "messenger." My Bible program
says that "angels/messengers" are mentioned 214
times in the Hebrew Scriptures. The Greek "aggalos"
(angel) is mentioned 186 times in the Brit Chadasha
(NT). There are so many types of angels that it is
impossible to group them all together. Following
are some interesting verses concerning "angels":

Hebrews 1:14 Are not all angels ministering spirits
sent to serve those who will inherit salvation?
Psalm 91:11 For He shall give His angels charge over

(mishpat) en om lief te hebben, en om bescheiden te
wandelen met uw Elohim.

In Ezechiël lezen we over het plan van de HEERE om zijn
volk weer bijeen te brengen. We zijn heel bekend met hoe
Hij Zijn volk "één hart" en "een nieuwe geest" en een "hart
van vlees" zal geven, maar er staat ook geschreven dat dit
alles de intentie heeft dat "zij in Zijn inzettingen zouden
wandelen en Mijn oordelen (mishpatim) bewaren":

Ezechiël 11:17 "Daarom zegt: 'Aldus zegt Adonai de
HEERE: "Ik zal u verzamelen uit de volken, u vergaderen
uit de landen waar u bent verstrooid, en Ik zal u het land
van Israël geven."' 18 'En zij zullen daar naartoe gaan en
zij zullen al zijn verfoeilijkheden en al zijn gruwelen van
daar wegnemen. 19 En Ik zal hun één hart geven, en zal
een nieuwe geest in hen geven, en zal het stenen hart uit
hun vlees wegnemen, en zal hun een hart van vlees
geven, 20 opdat zij in Mijn inzettingen wandelen en Mijn
oordelen (mishpatim) bewaren en ze doen; en zij zullen
Mijn volk zijn, en Ik zal hun Elohim zijn.

Dus, als we het belang van mishpatim/oordelen voor
Elohim in gedachten houden, wees dan bewust van dat de
Tora-parasha deze week mishpatim/rechtvaardigheid-
regels bevat die een breed scala aan kwesties behandelen
- hoe men slaven, vreemdelingen, weduwen en wezen zou
moeten behandelen; straffen voor het doden of fysiek
verwonden van andere mensen; de verantwoordelijk-
heden van de eigenaar van een dier dat iemand of een
ander dier heeft verwond of gedood; hoe mensen eerlijk
te behandelen; evenals regels en straffen voor diefstal en
het lenen van geld. Slechts één van deze geboden gaan we
nu nader bekijken:

Shemot/Exodus 23:20 "Zie, Ik zend een Engel voor u uit om
u op de weg te behoeden en u naar de plaats te brengen
die Ik heb voorbereid. 21 "Pas op voor Hem en gehoor-
zaam Zijn stem; irriteert Hem niet, want Hij zal uw over-
tredingen niet vergeven; want Mijn naam is in Hem.

Laten we, voordat we naar het bovenstaande gebod gaan
kijken, eens kijken wie deze "Engel" is? Het Hebreeuwse
woord is "malach" (מלאך). Malach wordt altijd vertaald als 
"engel" of "boodschapper". Mijn Bijbelprogramma zegt
dat "engelen/boodschappers" 214 keer in de Hebreeuwse
Geschriften worden genoemd. Het Griekse "aggalos"
(engel) wordt 186 keer vermeld in de Brit Chadasha (NT).
Er zijn zoveel soorten engelen dat het onmogelijk is om ze
allemaal te behandelen. Hieronder volgen enkele
interessante verzen met betrekking tot "engelen":

Hebreeën 1:14 Zijn niet alle engelen dienende geesten
gezonden om hen te dienen die de zaligheid zullen erven?
Psalm 91:11 want Hij zal zijn engelen over u bevelen,
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you, To keep you in all your ways. 12 In their hands
they shall bear you up, Lest you dash your foot against
a stone.
Hebrews 13:2 Do not forget to entertain strangers,
for by so doing some have unwittingly entertained
angels.
Psalm 103:20 Bless יהוה, you His angels, Who excel in
strength, who do His Word, Heeding the voice of His
Word.
Daniel 6:23 My Elohim sent His angel, who shut the
mouths of the lions so that they did not injure me...
Matthew 18:10 " Take heed that you do not despise
one of these little ones, for I say to you that in heaven
their angels always see the face of My Father who is in
heaven.

The topic of "angels" as seen throughout the
Scriptures is very well covered in this article - Angels
in our Midst.

Now let's return to this particular "Angel" in Shemot
and the commandment to "beware of Him and obey
His voice":

Shemot/Exodus 23:20 " Behold, I send an Angel
before you to keep you in the way and to bring you
into the place which I have prepared. 21 "Beware of
Him and obey His voice; do not provoke Him, for He
will not pardon your transgressions; for My name is
in Him. 22 "But if you indeed obey His voice and do
all that I speak, then I will be an enemy to your
enemies and an adversary to your adversaries. 23
"For My Angel will go before you and bring you in to
the Amorites and the Hittites and the Perizzites and
the Canaanites and the Hivites and the Jebusites;
and I will cut them off.

Here is what we are told about this mysterious Angel:
 He is "sent"
 He goes "before" them
 He "keeps them in the way"
 He brings them into the "place which has been

prepared"
 Must "beware of Him and obey His

voice"
 "Must not provoke Him, for He will not pardon

their sins"
   "s "Name is in Him'יהוה
 The "Angels Voice" seems to be the "same as

  "s Voice'יהוה
 Obey the Angel and He will defeat their enemies

when He brings them to the Promised Land

Do these attributes sound familiar? Just like the
Angel, Yeshua has gone "before us" and will bring us
to the "place He has prepared for us":

om u op al uw wegen te bewaren. 12 In hun handen
zullen zij u dragen, opdat u met uw voet niet tegen een
steen stoot.
Hebreeën 13:2 Vergeet vreemden niet te onthalen, want
door dat te doen hebben sommigen onbedoeld engelen
onthaald.
Psalm 103:20 Zegen de HEERE, u Zijn engelen, die
uitblinken in kracht, die Zijn woord doen, lettend op de
stem van Zijn Woord.
Daniël 6:23 Mijn Elohim zond Zijn engel, die de monden
van de leeuwen sloot zodat ze me niet verwondden ...
Mattheus 18:10 "Ziet toe dat u een van deze kleinen
niet veracht, want Ik zeg u dat hun engelen in de hemel
altijd het aangezicht zien van Mijn Vader die in de
hemel is.

Het onderwerp "engelen" zoals dat overal in de Schrift te
zien is, wordt in dit artikel - Angels in our Midst - zeer
goed behandeld.

Laten we nu terugkeren naar deze specifieke "Engel" in
Shemot en het gebod "voor Hem op te passen en Zijn
stem te gehoorzamen":

Shemot/Exodus 23:20 "Zie, Ik zend een Engel voor u uit
om u op de weg te behoeden en u naar de plaats te
brengen die Ik heb voorbereid. 21 "Pas op voor Hem en
gehoorzaam Zijn stem; irriteert Hem niet, want Hij zal uw
overtredingen niet vergeven; want Mijn naam is in Hem.
22 "Maar als u inderdaad Zijn stem gehoorzaamt en alles
doet wat Ik spreek, dan zal Ik een vijand van uw vijanden
zijn en een tegenstander voor uw tegenstanders." 23
"Want Mijn Engel zal vóór u gaan en u binnenbrengen bij
de Amorieten en de Hettieten en de Perizzieten en de
Kanaänieten en de Hivieten en de Jebusieten; en Ik zal hen
afsnijden.

Dit is wat ons over deze mysterieuze engel verteld wordt:

 Hij is "gezonden"

 Hij gaat "voor" hen uit

 Hij "houdt hen op de weg"

 Hij brengt hen naar de "plaats die werd
voorbereid"

 Men moet "voor Hem oppassen en Zijn stem
gehoorzamen "

 "Men moet Hem niet provoceren, want Hij zal hun
zonden niet vergeven"

 des HEERE "Naam is in Him"

 De "Stem van de Engel" lijkt "hetzelfde als de Stem
van de HEERE"

 Gehoorzaam de Engel en Hij zal hun vijanden verslaan
wanneer Hij hen naar het Beloofde Land brengt

Klinken deze kenmerken u bekend? Net zoals de Engel is
Yeshua "vóór ons" gegaan en zal Hij ons brengen naar de
"plaats die Hij voor ons heeft voorbereid":
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John 14:1 "Let not your heart be troubled; you
believe in Elohim, believe also in Me. 2 "In My
Father's house are many mansions; if it were not so, I
would have told you. I go to prepare a place for you.
3 "And if I go and prepare a place for you, I will come
again and receive you to Myself; that where I am,
there you may be also.

Quoting Rabbi Reuel Dillon:

Of course one could look at this command
and say it was for the Yisra'elites of that
time as they were being brought into the
place that Adonai was preparing for them.
But, I think it was much more than that. Is
not Adonai preparing a place for us today?
He has sent us the ultimate "Malach"
(Messenger/Angel). Indeed, He has sent His
one and only begotten Son, the very
extension and representative of His Being,
His Right Hand and the very Son whom is
building His Kingdom. I believe this Holy
Messenger is non-other than Yeshua the
Messiah! This Malach Elohim (Messenger of
God) has come to lead us in the way.

There is another special "angel" (perhaps the same?)
mentioned in Isaiah 63. This angelic being,
mentioned as the "Angel of His Face" is spoken of as
the entity by which Elohim saw to the deliverance
and salvation of the Israelites:

Isaiah 63:7 I will mention the lovingkindnesses of
 יהוה According to all that ,יהוה And the praises of יהוה
has bestowed on us, And the great goodness toward
the house of Israel, Which He has bestowed on them
according to His mercies, According to the multitude
of His lovingkindnesses. 8 For He said, "Surely they
are My people, Children who will not lie." So He
became their Savior. 9 In all their affliction He was
afflicted, And the Angel of His Face saved them; In
His love and in His pity He redeemed them; And He
bore them and carried them All the days of old.

"Angel of His Face"...can we not connect this concept
with verses in the Brit Chadasha about Yeshua?

Colossians 1:15 He is the image of the invisible
Elohim.... 18 And He is the head of the body.
2 Corinthians 4:6 For it is the Elohim who
commanded light to shine out of darkness, who has
shone in our hearts to give the light of the knowledge
of the glory of Elohim in the Face of Yeshua the
Messiah.

Johannes 14: 1 "Laat uw hart niet in beroering raken, u
gelooft in Elohim, geloof ook in Mij." 2 In het huis van
Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik
het jullie hebben verteld. Ik ga een plaats voor jullie
klaarmaken. 3 "En als Ik ga en een plaats voor jullie
gereed maak, zal Ik terugkomen en jullie bij Mijzelf
ontvangen, opdat waar Ik ben, jullie daar kunt ook zijn.

Citaat van Rabbi Reuel Dillon:

Natuurlijk zou men naar dit bevel kunnen kijken
en zeggen dat het voor de Israëlieten van die
tijd was toen zij naar de plaats werden gebracht
die Adonai voor hen aan het voorbereiden was.
Maar ik denk dat het veel meer was dan dat.
Bereidt Adonai vandaag geen plaats voor ons?
Hij heeft ons de ultieme "Malach"
(Boodschapper/Engel) gestuurd. Inderdaad, Hij
heeft Zijn enige en eniggeboren Zoon
gezonden, de verlenging en vertegenwoordiger
van Zijn Wezen, Zijn Rechterhand en de Zoon
zelf die Zijn Koninkrijk bouwt. Ik geloof dat deze
Heilige Boodschapper niemand anders dan
Yeshua de Messias is! Deze Malach Elohim
(Boodschapper van God) is ons komen leiden.

Er wordt nog een speciale "engel" (misschien dezelfde?)
vermeld in Jesaja 63. Dit engelachtige wezen, de "Engel
van Zijn Aangezicht" genoemd, wordt gezien als de
entiteit waardoor Elohim de bevrijding en redding van
de Israëlieten zag:

Jesaja 63:7 Ik zal de liefdelijkheden van de HEERE en de lof
van de HEERE noemen, volgens alles wat de HEERE ons
heeft geschonken, en de grote goedheid jegens het huis
van Israël, die Hij hun heeft geschonken overeenkomstig
Zijn weldaden, volgens de veelheid van zijn liefdelijkheden.
8 Want Hij zei: "Zeker, zij zijn Mijn volk, kinderen die niet
zullen liegen." Dus werd Hij hun Redder. 9 In al hun
benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel van Zijn
Aangezicht heeft hen behouden; In Zijn liefde en in Zijn
medelijden heeft Hij hen verlost; En Hij bracht hen op en
droeg hen alle dagen van ouds.

"Engel van zijn aangezicht" ... kunnen we dit concept niet
verbinden met verzen in de Brit Chadasha over Yeshua?

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare
Elohim ... 18 En Hij is het hoofd van het lichaam.
2 Korinthiërs 4:6 Want het is de Elohim die licht heeft
geboden om uit de duisternis te schijnen, die in onze
harten heeft geschenen om het licht van de kennis van
de glorie van Elohim in het Aangezicht van Yeshua de
Messias te geven.
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Ook, in Jesaja 63:9, verwijst de uitdrukking "dagen van
ouds" naar Micha 5:2 waar het spreekt over de
oorsprong van de Messias sinds "dagen van ouds".

Micha 5:2 "Maar u, Bethlehem, Efrata, hoewel u klein
bent onder de stammen van Juda, zal uit u iemand
komen die heerser over Israël zal zijn, wiens oorsprongen
van ouds zijn, uit oude tijden."

Nu weer terug naar onze Shemot 23 passage. De HEERE
houdt in vers 21 in dat omdat de Naam van de HEERE in
deze "Engel" is, Hij de autoriteit heeft om zonden te
vergeven. Leidt dit ook niet naar Yeshua?

Mattheüs 9:2 En zie, zij brachten tot Hem een verlamde,
liggend op een bed. Toen Yeshua hun geloof zag, zei Hij
tegen de verlamde: "Zoon, wees welgemoed, uw zonden
zijn u vergeven." 3 En terstond zeiden sommigen van hen
in zichzelf: "Deze Man lastert!" 4 Maar Yeshua, die hun
gedachten kende, zei: "Waarom denkt u kwaad in uw
hart? 5" Want wat is gemakkelijker om te zeggen: "Uw
zonden zijn u vergeven", of om te zeggen: "Sta op en
loop"? 6 "Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des
mensen macht heeft op aarde om de zonden te
vergeven" - toen zei Hij tot de verlamde: "Sta op, neem
uw bed op en ga naar uw huis."

En nog één parallel met Yeshua vanuit Shemot 23
betreffende de "Naam" die in de "engel" is:

Johannes 5:43 "Ik ben gekomen in de Naam van mijn
Vader en u ontvangt Mij niet, als een ander in zijn eigen
naam komt, ontvangt u hem.
Filippenzen 2:9 Daarom heeft ook Elohim Hem hoog
verheven en Hem de Naam die boven elke naam is,
gegeven.

In het Joodse denken kan dit alleen maar betekenen dat
Yeshua de goddelijke Naam, de HEERE, en de autoriteit die
bij deze Naam hoort, kreeg. Latere profetieën plaatsen de
Naam ook op Jeruzalem:

Ezechiël 48:35 "Alles samen zal ongeveer achttienduizend
el zijn, en de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: de
HEERE is DAAR."

Oeps ... nog één parallel. Vergeet niet dat "engel" en
"boodschapper" vanuit hetzelfde Hebreeuwse woord,
"malach", vertaald worden. Een "boodschapper" is
iemand die "gezonden" is. Yeshua is de "Gezondene" die
"de woorden van de Vader sprekend" als de Engel van
Shemot 23 kwam. De "gezondene" komt altijd als een
vertegenwoordiger van de "zender".

Also, in Isaiah 63:9, the phrase "days of old," links to
Micah 5:2 where it speaks of the origins of Messiah
since "days of old."

Micah 5:2 "But you, Bethlehem Ephrathah, though
you are small among the clans of Judah, out of you
will come for me one who will be ruler over Israel,
whose origins are from of old, from ancient times."

Now back again to our Shemot 23 passage. In verse
 is in יהוה implies that because the Name of יהוה ,21
this "Angel," He has the authority to forgive sins.
Does this also not point to Yeshua?

Matthew 9:2 Then behold, they brought to Him a
paralytic lying on a bed. When Yeshua saw their
faith, He said to the paralytic, "Son, be of good cheer;
your sins are forgiven you." 3 And at once some of
the scribes said within themselves, "This Man
blasphemes!" 4 But Yeshua, knowing their thoughts,
said, "Why do you think evil in your hearts? 5 "For
which is easier, to say, 'Your sins are forgiven you,' or
to say, 'Arise and walk'? 6 "But that you may know
that the Son of Man has power on earth to forgive
sins" -- then He said to the paralytic, "Arise, take up
your bed, and go to your house."

And one more parallel to Yeshua from Shemot 23
concerning the "Name" being in the "angel":

John 5:43 "I have come in My Father's Name, and
you do not receive Me; if another comes in his own
name, him you will receive.
Philippians 2:9 Therefore Elohim also has highly
exalted Him and given Him the Name which is above
every name.

In Jewish thought, this can only mean that Yeshua
received the divine Name, יהוה, and the authority 
that goes with this Name. Later prophecies also
place the Name on Jerusalem:

Ezekiel 48:35 "All the way around shall be eighteen
thousand cubits; and the name of the city from that
day shall be: יהוה Is THERE."

Oops...just one more parallel. Remember "angel"
and "messenger" are translated from the same
Hebrew word, "malach." A "messenger" is one who
is "sent." Yeshua is the "sent One" who came like
the Angel of Shemot 23, "speaking the Words of the
Father." The "sent one" always comes as a
representative of the "sender."
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John 12:44 Then Yeshua cried out and said, "He who
believes in Me, believes not in Me but in Him who
sent Me. 45 "And he who sees Me sees Him who sent
Me... 49 "For I have not spoken on My own authority;
but the Father who sent Me gave Me a command,
what I should say and what I should speak.
Matthew 10:40 " He who receives you receives Me,
and he who receives Me receives Him who sent Me.

Such a great revelation of our Messiah in the few verses
we have studied in Shemot 23. Yeshua...revealed as the
Angel/Messenger in the wilderness, there with the
people, leading them to the Promised Land. He is
performing the same function, even in our day. He has
gone before us and He is leading us to the place He is
preparing for us.    He will speak the Words of יהוה 
because His Name is in Him. Oh...

1 Corinthians 2:9 ... "Eye has not seen, nor ear
heard, Nor have entered into the heart of man The
things which Elohim has prepared for those who
love Him."

And now, guess what? We have a job to do, for we
are also "sent ones!"

John 20:21 So Yeshua said to them again, "Peace to
you! As the Father has sent Me, I also send you."

As promised, here is my
favorite picture of one of
the many trees we planted
for Tu B'Shevat together
with the children:

Shabbat Shalom,
Ardelle

Johannes 12:44 Toen riep Yeshua uit en zei: "Hij die in Mij
gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden
heeft." 45 En hij die Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden
heeft ... 49 "Want Ik heb niet op eigen gezag gesproken,
maar de Vader die Mij gezonden heeft, gaf Mij een bevel,
wat Ik zou moeten zeggen en wat ik zou moeten spreken.
Matteüs 10:40 "Hij die u ontvangt, ontvangt Mij, en hij
die Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.

Zulk een grote openbaring van onze Messias in de paar
verzen die we in Shemot 23 hebben bestudeerd. Yeshua
... geopenbaard als de Engel/Boodschapper in de
woestijn, daar met het volk, het leidend naar het
Beloofde Land. Hij voert dezelfde functie uit, zelfs in onze
tijd. Hij is ons voorgegaan en Hij leidt ons naar de plaats
die Hij voor ons aan het bereiden is. Hij zal de Woorden
van de HEERE spreken omdat Zijn Naam in Hem is. Oh...

1 Korinthiërs 2:9 ... " oog niet heeft gezien, noch het oor
gehoord, noch zijn de dingen die de Elohim heeft bereid
voor degenen die Hem liefhebben in het hart des mensen
gekomen."

En nu, raad eens? We hebben een taak te doen, want we
zijn ook "gezondenen!"

Johannes 20:21 Zo zei Yeshua tot hen opnieuw: "Vrede zij
met u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik u ook."

Zoals beloofd, hier is mijn
favoriete foto van een van de
vele bomen die we geplant
hebben voor Tu B'Shevat,
samen met de kinderen:

Shabbat Shalom,
Ardelle


